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A publicação Agenda do De-
senvolvimento tem por objetivo 
informar aos associados e so-
ciedade em geral sobre a visão, 
objetivo e histórias das princi-
pais lideranças da Cidade.
A linha editorial propõe a isen-
ção da entidade nas opiniões 
que são veiculadas pelos entre-
vistados, sendo valorizada a opi-
nião deles, que são escolhidos 
pela relevância das atividades 
desenvolvidas e dos benefícios 
sociais derivados das ações.

Editorial
Pretende-se consagrar um es-
paço diferenciado e qualificado 
de opiniões, possibilitando à 
sociedade conhecer, avaliar e 
valorizar pessoas que buscam 
uma sociedade melhor e mais 
justa.
O caminho está sendo sedi-
mentado para que no futuro 
possamos apontar direções e 
soluções articuladas, construí-
das por meio da diversidade de 
opiniões e unidade de propósi-
tos: o bem social.
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William Paneque
Presidente da ACE Guarulhos

O empresário William Paneque 
foi eleito em 10 de novembro 
de 2015 para presidir a Asso-
ciação Comercial e Empresarial 
de Guarulhos (ACE Guarulhos) 
no biênio 2016/2017, suceden-
do Jorge Taiar que comandou a 
entidade nos biênios 2012/2013 
e 2014/2015. Paneque iniciou 
seus trabalhos no dia 4 de ja-
neiro de 2016 e no dia 28 de 
abril a Entidade promoveu um 
evento de posse da nova Dire-
toria.
Essa entrevista busca conhecer 

um pouco mais sobre a perso-
nalidade deste líder, que, além 
de presidir a ACE Guarulhos, 
também é empresário, verea-
dor e fundou e dirige a ONG 
Recicla Cidadão.
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AGENDE: Você nasceu na ci-
dade de São Paulo. O que o fez 
vir a Guarulhos e em que ano 
isso aconteceu?
Paneque: Nasci na cidade de 
São Paulo e logo depois meu 
pai veio para cá e nos estabe-
lecemos em Guarulhos. Em 
1974, o patriarca da família 
acreditou nesta Cidade e criou 
4 fi lhos aqui. Todos são forma-
dos na Faculdade Integrada de 
Guarulhos (FIG). O Professor 
Baddiny, Reitor da FIG, foi a 
minha posse de presidente da 
ACE Guarulhos e fi cou muito 
feliz porque eu já sou o terceiro 
presidente da Entidade oriundo 
de sua instituição.
AGENDE: Como é viver em 
Guarulhos?
Paneque: Assim como meu 
pai, eu acredito nesta Cidade. 
Eu cresci aqui, estudei aqui, ga-
nho meu dinheiro aqui e acre-
dito que Guarulhos é um ce-
leiro, pois tem uma excelente 
posição logística, recursos hu-
manos muito rico de gente tra-
balhadora. É também uma Ci-
dade relativamente jovem com 
vários equipamentos, mas que, 
às vezes, por algumas adminis-

trações equivocadas, não sou-
beram posicioná-la e desen-
volvê-la como Campinas, um 
reconhecido polo. Como tive o 
privilégio de ser bem sucedido 
fi nanceiramente, mesmo ainda 
jovem, tento retribuir isso para 
a Cidade.
Vivendo neste ambiente, eu te-
nho que ajudar a melhorá-lo, 
não adianta eu migrar, porque 
problemas eu vou ter em todo 
lugar. Essa Cidade me deu 
tudo, ela não só me acolheu, 
como também acolheu ao meu 
pai e toda a minha família. Eu 
acredito em Guarulhos!

Entrevista

William Paneque em Sessão na Câmara 
Municipal de Guarulhos

AGENDE: Qual é o ponto forte 
de se viver em Guarulhos?
Paneque: As oportunidades. 
Esta terra é uma terra de opor-
tunidades, haja vista quan-
tas fortunas foram feitas aqui, 
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larial que deixou de circular no 
primeiro bimestre está acima de 
R$ 8 milhões e isso tem afetado 

o comércio. Quais 
medidas a ACE 
têm tomado para 
ajudar os comer-
ciantes?
Paneque: A nos-

sa Entidade não é compulsória, 
ela é de livre adesão e a gente 
teve a sorte de ter tido pessoas 
que se doaram e criaram um 
corpo técnico. Temos o presi-
dente, mas também temos um 
staff técnico, que nunca foi ma-
culado com política. As gestões 
se passaram, mas a política, 
a cultura e a filosofia da ACE 
Guarulhos de proteger o comer-
ciante, o associado, o empreen-

Evento de posse da nova diretoria na ACE Guarulhos em 28 de abril de 2016

quantas empresas pujantes se 
consolidaram aqui. Precisa-
mos agarrar esse potencial e 
transformar essas 
opor tun idades. 
Além das qualida-
des geográficas, 
pois temos um 
dos maiores pon-
tos estratégicos 
logístico do País. Temos quatro 
rodovias, pois o Rodoanel já é 
uma realidade. Estamos ape-
nas a 120 km do porto de San-
tos, um dos principais da Amé-
rica Latina; temos o Aeroporto 
Internacional que é a porta de 
entrada para São Paulo.
AGENDE: A atividade econômi-
ca no Município está caindo em 
grande velocidade. A massa sa-

Por isso, procuro não 
me omitir ou só criticar, 
busco colocar em ação 

algumas soluções para a 
Cidade.
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Então, não é meramente se as-
sociar para fazer parte de um 
grupo, ele vai à Entidade e nos 
procura porque ele quer uma 
entrega de valor, hoje muito 
bem segmentado em dois pro-
dutos: a repre-
sentatividade e 
a solução co-
mercial que ofe-
recemos. Hoje 
ele tem voz, ele 
pode gritar, por-
que tem alguém 
escutando e vai 
reclamar por ele, isso é muito 
bem retratado em nosso impos-
tômetro, não somos contra im-
posto, mas sim o jeito que ele é 
gerido e empregado com a má 

Hoje em dia as empresas 
estão reduzindo a 

folha de pagamento e o 
trabalhador acaba tendo 

que fazer duas, três funções. 
Então, é necessário ter 

colaboradores capacitados.

gestão pública, e nós estamos 
vigilantes. Porque se nós (Ci-
dade de Guarulhos) somos um 
celeiro de expertise para gerar 
renda, emprego e recursos, por 
que também não para adminis-
trar e saber onde isso é alocado 
dentro da Cidade para melhorar 
a vida das pessoas e o ambien-

te econômico?
E o segundo 
produto que a 
ACE Guarulhos 
entrega são as 
soluções comer-
ciais e empresa-
riais. Numa épo-

ca de crise, o empresário quer 
cortar custo com telefonia, nós 
temos uma solução para ofere-
cer, também oferecemos capa-
citação de pessoas.

dedor sempre prevaleceu e nós 
entregamos valor para esse as-
sociado.
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As empresas também precisam 
de certificação. Então, tudo o 
quanto é produto que facilita e 
agiliza a vida empresarial a ACE 
Guarulhos tem e entrega esse 
valor aos seus associados. 
Nós estamos fazendo uma 
campanha muito intensa para 
dizer aos nossos associados 
que eles precisam ter em pri-
meiro lugar calma para superar 
a crise, comunicando que nin-
guém está sozinho e não é ne-
cessário fechar as portas, mas 
ao mesmo tempo vendo o que 
está acontecendo com o em-
presário.
A ACE Guarulhos é hoje, tam-
bém, um celeiro de boas prá-
ticas, de informação, de rela-
cionamento (networking), de 
inovação e sempre estamos a 
favor do respeito à coisa pú-
blica e de qualquer atitude que 
melhore o ambiente econômi-
co. Nossa função é blindar nos-
so associado e criar soluções e 
mostrar para ele que estamos 
presentes e que juntos iremos 
superar essa crise, como já su-
peramos várias outras.
AGENDE: É natural que a 
maior incidência de inovações 
estejam relacionadas às ativi-
dades de transformação, toda-

via, existe um campo para apli-
cação no comércio. Quais as 
principais soluções que podem 
ser desenvolvidas?
Paneque: Acabo de voltar de 
uma feira que cria, traz inova-
ções com soluções simples, 
por exemplo: como você dis-
põe o produto em sua pratelei-
ra, como você trata seu cliente, 
como você vende seu produto, 
como aumentar sua autoesti-
ma valorizando o que você faz; 
além de soluções tecnológicas 
como o mobile sendo uma das 
grandes plataformas de negó-
cios no futuro. Nós estamos 
atentos a tudo isso.

A Associação Comercial, hoje, 
procura capacitar cada vez 
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e que irradie prosperidade e 
mais generosidade. 
AGENDE: Em algumas cidades 
existem sobreposições entre o 
papel da ACE e do Sincomér-
cio. Você poderia ajudar a es-
clarecer o papel das entidades 
e mostrar como é esse proces-
so em Guarulhos?
Paneque: Somos diferentes do 
Sincomércio e não temos qua-
se ligação. A ACE Guarulhos é 
uma associação de livre adesão 
e o Sincomércio é compulsório, 
ligado ao sindicato patronal. 
Hoje, estamos estreitando mais 
a nossa relação, hoje em nossa 
diretoria existe uma pessoa do 
Sincomércio que é o Reginaldo 
Sena. A nossa Entidade é plu-
ral, estamos aqui para harmo-
nizar e nosso objetivo comum 
é melhorar a vida das pessoas 
no ambiente econômico da Ci-
dade.
AGENDE: Qual é o seu maior 
objetivo como Presidente da 
ACE Guarulhos para contribuir 
com os associados e conse-
quentemente com a economia 
da Cidade?
Paneque: Quero entregar cada 
vez mais valor ao nosso asso-
ciado. Quero ter uma comuni-

mais os seus colaboradores e 
envolvidos no trabalho para dar 
o melhor serviço ao seu asso-
ciado, nós entregamos valor a 
ele. Hoje, o empresário se as-
sociando, a hora que ele faz 
a conta, seja no clube de des-
conto de uma faculdade de um 
colaborador dele, que em um 
momento de crise como essa, 
para aumentar salário fi ca difí-
cil, mas que o colaborador vê 
que tem um salário in natura 
com estudos, ele fi ca calmo e 
permanece na empresa. Então, 
o empresário também percebe 
que apesar de estar contribuin-
do com cem reais, sessenta 
reais com a associação, ele 
também percebe que tem dois, 
três funcionários com 50% de 
desconto em uma universidade; 
isso é uma contrapartida favo-
rável. Nós, da ACE Guarulhos 
estamos fazendo nossa parte, 
estamos sempre nos reinven-
tando. Somos uma associação 
que não depende do dinheiro 
público, que foi protagonista em 
vários processos relevantes na 
Cidade e não nos furtaremos 
nessa fase difícil que enfrenta-
mos. E queremos resgatar as 
Entidades que querem a mes-
ma coisa, uma Cidade cada dia 
melhor, com qualidade de vida 
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cação cada vez mais próxima 
e pessoal com ele. Quero criar 
cada vez mais soluções para 
conseguir blindá-lo e conseguir 
o que ele deseja quando for 
empreender. Ajudá-lo a ter seu 
fundo de comércio, ganhar seu 
sustento, crescer, ser pujan-
te. A Associação Comercial vai 
mostrar cada vez mais que ela 
é o alicerce do as-
sociado e do co-
merciante. Se ele 
procura um refú-
gio, se ele procura 
por capacitação, a 
ACE Guarulhos 
é o lugar. Além 
da representati-
vidade, mostrar 
que ele não está 
sozinho, que ele 
faz parte de um 
grupo forte, num segmento da 
sociedade que gera emprego, 
que gera renda e ele tem hoje a 
quem o socorrer. Hoje o desafio 
é muito grande, porque as ges-
tões que me antecederam tive-
ram êxito, tiveram responsabili-
dade. O Luis Roberto Mesquita 
é uma pessoa que se doou pela 
Entidade, Décio Pompêo é uma 
pessoa que tem um histórico 
dentro da Cidade e ele conse-
guiu criar a nossa sede, o Wil-

son Lourenço fez a estabilidade 
financeira da Entidade, o Jor-
ge Taiar avançou em diversas 
áreas, então tudo isso me pos-
sibilita a continuar caminhando 
com política acumulativa. O Pa-
neque vai passar, como o Mes-
quita passou, mas a gente tem 
que deixar nosso legado.
AGENDE: Como melhorar o 

comércio alimen-
tício e o turismo 
de negócios na 
Cidade?
Paneque: O que 
temos de enten-
der é que pre-
cisamos desbu-
rocratizar e não 
atrapalhar o em-
preendedorismo 
da Cidade. Abai-

xo ao intervencionismo! Estado 
menos e Mercado mais! O Es-
tado precisa se focar nas coisas 
essenciais de nossa sociedade 
como saúde e educação, uma 
obra pública que vai beneficiar 
a Cidade, mas a iniciativa pri-
vada em um primeiro momento 
não faz segurança e mobilida-
de. 
Tivemos uma expansão imo-
biliária: lugares em que havia 
duas, três casas, hoje se verti-

Quero entregar cada 
vez mais valor ao nosso 

associado. Quero ter uma 
comunicação cada vez 
mais próxima e pessoal 

com ele. Quero criar 
cada vez mais soluções 
para conseguir blindá-

lo e conseguir o que 
ele deseja quando for 

empreender.
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calizaram e moram três, quatro 
mil famílias e para onde vão a 
água e o esgoto? Hoje não tem 
que ter mais rodízio na rua, hoje 
tem que ter rodízio na garagem. 
Fizemos os terminais de ônibus 
antes dos corredores porque lá 
atrás seria mais barato, iríamos 
gastar menos com desapropria-
ções do que hoje, é preciso ter 
visão de futuro. A ACE Guaru-
lhos fez isso: ela pensou a Ci-
dade há 10, 15 anos. 
Queremos ser o quê? Qual é a 
nossa vocação? E para sermos 
isso, o que precisamos propor-
cionar? Precisamos de coman-
do, precisamos de pessoas que 
tenham capacidade, não adian-
ta você operar e não saber onde 
está o coração e o fígado, estão 
abrindo o cidadão e não sabem 
onde estão os órgãos vitais! 
Estão fazendo política pública 
de perfumaria que corta a faixa 
promocional. É preciso tomar 
cuidado com essa política de 
acumulação. Eu sou exemplo 
disso, hoje posso dar um passo 
adiante ou fazer algum projeto 
no qual não estarei presente 
para cortar a faixa inaugural, 
mas que eu possibilite um am-
biente saudável e fi rme para 
que meu substituto faça isso. 
Atualmente, gasta-se mais, é 

mal planejado, sem visão de fu-
turo. 
AGENDE: Como você observa 
a atratividade para as empre-
sas na Cidade? Quais os pon-
tos fracos e fortes?
Paneque: Primeiramente, as 
empresas que querem se esta-
belecer em Guarulhos precisam 
procurar uma entidade especia-
lizada como a AGENDE para 
mostrar todo overview (mapa, 
panorama do município) que a 
Cidade tem a oferecer. A AGEN-
DE é uma entidade de reconhe-
cida capacidade técnica e suas 
publicações demonstram isso, 
sendo essencial para ajudar as 
empresas que pretendem se 
instalar aqui. A AGENDE de-
veria ser mais bem utilizada, 
trabalhando lado a lado com a 
indústria e o comércio, com a 
SDU (Secretaria de Desenvol-
vimento Urbano de Guarulhos). 
Quando o empresário vem se 
estabelecer aqui, ele não preci-
sa saber quem carimba o alvará 
de funcionamento dele ou a li-
cença de construção, ele deve-
ria chegar aqui e alguém mos-
trar a ele o que a Cidade pode 
proporcionar em seu mercado 
alvo. Mostrar a ele que a Cida-
de é rica em mão de obra e que 
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seus funcionários não precisam 
migrar de uma cidade a outra, 
isso vai proporcionar diminui-
ção no custo, porque ele mora 
aqui e temos pessoas capacita-
das. Esses são os diferenciais. 
Precisamos acolhê-lo e dizer 
que ele é bem vindo e que é 
nosso parceiro. Além de todo 
potencial logístico e a estrutura 
da Cidade, precisamos enten-
der por que o empresário tem 
interesse em se estabelecer em 
Guarulhos e mostrar a ele o que 

a Cidade tem a oferecer e não 
dificultar as coisas para ele. O 
empresário precisa de uma via 
rápida para destravar trâmites 
de licenças diversas para seu 
funcionamento.

Precisamos oferecer primeiro 
para depois ganhar com em-
prego, renda e impostos da em-
presa que se instala na Cidade. 
Aqui é o contrário, querem ga-
nhar, mesmo antes de oferecer 
algo.

Maurici Dias Gomes, William Paneque e Dr. Devanildo Damião, após a entrevista.
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AGENDE: Temos grandes li-
deranças na Cidade, como o 
Luis Mesquita, o Jorge Taiar e 
o Aarão Ruben, os quais estão 
fazendo uma verdadeira revo-
lução na gestão da AGENDE, 
pois estão qualifi cando a ges-
tão, diminuindo a dependência 
do poder público e preparando 
a entidade para desenvolver 
projetos com alta intensidade 
de conhecimento. Qual a sua 
opinião sobre isto?
Paneque: Eu gosto muito do 
Aarão e ele ajudou bastante a 
minha entidade, além de ser 
uma liderança reconhecida por 
todos. Além disso, vivemos em 
uma democracia representati-
va, precisamos começar a criar 
a cultura da mobilização. As en-
tidades de Guarulhos têm que 
criar a cultura de unir esforços, 
nenhuma entidade sombreia a 
outra, ela ombreia, anda lado 
a lado. Eu acredito que vamos 
caminhar para um novo tempo; 
tempo onde essas entidades 
foram criadas também para re-
presentar uma parcela da so-
ciedade e elas vão se unir, mas 
com propósito único de melho-
rar o ambiente de comércio e a 
Cidade em que vivem. A única 
certeza que eu tenho é que Jun-
tos Somos Mais Fortes! Classe 

empresarial, segmentos da so-
ciedade organizada, o que nos 
une é o bem comum, melhorar 
a vida das pessoas, melhorar a 
nossa Cidade.

Quando se tem um objetivo 
mais elevado, não se tem tra-
vas, então acredito que hoje 
vamos nos mobilizar mais, ser 
mais criteriosos com nossas 
parcerias. Eu acredito nas ins-
tituições, você falou alguns no-
mes que fazem diferença na 
Cidade. São pessoas que se 
doaram. Que criaram seu fundo 
de comércio, que criaram seus 
fi lhos, criaram suas empresas e 
que quiseram se doar com suas 
expertises em diversas entida-
des que hoje existem em Gua-
rulhos.
AGENDE: Você atua no ramo 
de automóveis, no ramo imobi-
liário e na prestação de servi-

William Paneque e Maurici Dias Gomes
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ços com consultoria ambiental. 
Além disso, fundou e dirige a 
ONG Recicla Cidadão. Ante 
tanta atividade, qual o segre-
do para ter tempo em trabalhar 
com atividades voluntárias que 
envolvem o associativismo em 
prol dos comerciários e empre-
sários de Guarulhos?
Paneque: Fui tra-
balhar no comér-
cio e montei minha 
loja de automó-
veis, junto com a 
minha formação 
acadêmica em Di-
reito e um escritó-
rio de advocacia, 
mas o comércio 
sempre foi uma 
coisa muita forte, até porque o 
nosso País não prestigia a for-
mação acadêmica. Infelizmen-
te, um vendedor de sapato ga-
nha mais do que um advogado 
no primeiro ano de formação. 
E o ramo de automóveis trouxe 
muitas oportunidades. O ramo 
de imóveis também deu certo 
pela proximidade com esses 
clientes do automóvel. E eu ain-
da jovem consegui muitas coi-
sas e quis retribuir à sociedade 
pela política e então vi que eu 
não poderia misturar meu fun-
do de comércio com a política, 

devido à experiência de outras 
pessoas que acabaram com o 
seu patrimônio. Assim, formatei 
meus negócios de uma forma 
que me dessem meu sustento e 
quis fazer algo propositivo para 
demonstrar às pessoas que eu 
tinha capacidade para repre-
sentá-las e ajudá-las a mudar 

a vida. Eu queria 
romper essa bar-
reira do assisten-
cialismo, das pes-
soas acreditarem 
que eu posso ser 
um representan-
te porque dei um 
chinelo e que só 
vou dar outro par 
se for eleito, ou 

porque dei o gás, ou ainda por-
que fiz sua remoção de casa 
até o hospital que é um dever 
do poder público. Eu queria 
mostrar que tinha a capacidade 
para mudar a vida das pessoas 
no macro e em minha pós-gra-
duação em Direito Público vi 
que um dos grandes gargalos 
da sociedade estava na ques-
tão do catador de lixo reciclável.
Então eu quis colocar em prá-
tica a teoria que investiguei e 
montamos o Instituto Recicla 
Cidadão que foi um Case de 
Sucesso. Tiramos 350 catado-

Todo gestor faz muito 
bonito o plano no papel, 

porque, a teoria, ela é 
lúdica e prazerosa, mas 

a prática é frustrante 
e dolorosa! Isso não é 
Rousseau, isso não é 

Maquiavel, isso é William 
Paneque!
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res da rua que estavam em um 
mercado informal de trabalho, 
criamos um módulo de logística 
e sensibilização, de separação e 
distribuição que atingiu a 5.800 
famílias, processamos mais de 
20 mil toneladas de lixo reci-
clável. Hoje, por uma falta total 
da política pública de governo, 
tivemos que desidratar, isso 
aconteceu depois de 2012. E, 
hoje materializei isso com ale-
gria, pois estou como vereador 
na Câmara Municipal de Guaru-
lhos fazendo a boa política, com 
proposta e não assistencialista 
e ainda tenho o privilégio de 
presidir uma Associação tão 
vultosa como essa que vai fazer 
53 anos. Então, como tudo na 
minha vida, eu quis ter um bom 
propósito. Você precisa saber o 
que quer fazer, como quer fazer 
e aonde quer chegar e o Institu-
to me deu essa alegria de con-
seguir colocar algo em prática 
que melhorou e mudou a vida 
das pessoas. Hoje estou foca-
do no ramo de automóveis, mas 
ele também gera negócios para 
o ramo de imóveis, seja pela 
permuta ou pelos contatos que 
se faz. Também participo da 
Câmara com boas propostas e 
ainda tenho a oportunidade de 
representar os comerciários. 

O Instituto Recicla Cidadão 
é meu cartão de visita e meu 
portfólio para a política. Para 
conciliar todas essas atividades 
eu conto com o apoio da famí-
lia, que está bem alicerçada, 
eu tenho um seio familiar forte, 
eu tenho uma estrutura familiar 
que possibilita isso, que enten-
de o que eu faço. E, também, é 
muito importante o planejamen-
to. Para estar aqui hoje eu me 
planejei e isso não é processo 
de um dia, isso foi feito desde o 
dia em que eu decidi me doar, 
em ser um homem público, eu 
tive de fazer algumas conces-
sões e tive que fazer um bom 
planejamento. Minha história 
não é de um dia, eu tenho uma 
biografi a de mais de 10 anos na 
política, construindo e fazendo 
a boa política.



16

Agenda do Desenvolvimento - William Paneque

AGENDE: Quais são as princi-
pais atividades do Instituto Re-
cicla Cidadão e quais conquis-
tas a ONG já alcançou?
Paneque: Cada emprego que a 
gente gerou, cada família aten-
dida que estava à margem da 
sociedade, este é o maior prê-
mio. Mas, mesmo assim, eu fui 
prestigiado, ganhamos um selo 
ambiental pelo projeto de coleta 
seletiva e depois outro selo am-
biental com a campanha do lixo 
eletrônico, quero ressaltar que 
são coisas de 2008, de 2007, 
onde a prefeitura nem imagi-
nava fazer e até hoje ela não 
reconhece, mesmo sendo aju-
dada. Todos os dados de coleta 
seletiva para elaborar o Plano 
Municipal de Resíduo Sólido foi 
retirado de dentro do nosso pro-
jeto. Na verdade, nós nos tor-
namos uma referência porque 
saiu do papel e teve resultado. 
Mas isso é uma coisa menor, só 
de ter contribuído para ajudar 
em um gargalo social, isso me 
deixa muito feliz.
AGENDE: A ACE Guarulhos 
está associada à AGENDE 
Guarulhos, sendo que o ex-
-presidente da entidade, Jorge 
Taiar, foi uma liderança impor-
tante nas discussões dos princi-

pais problemas da Cidade, além 
do Wilson Lourenço que é um 
dos responsáveis pela entida-
de. Como você acha que pode 
contribuir com a AGENDE?
Paneque: Precisamos valori-
zar a parte técnica, os estudos 
que são desenvolvidos e darão 
suporte à tomada de decisões. 
Existem diversos tipos de es-
tudo que podem ser desenvol-
vidos pela AGENDE. Minha 
contribuição com a AGENDE 
começa por não ser omisso. Mi-
nha contribuição é conseguir di-
recionar hoje, mesmo com todo 
esse histórico exitoso de nos-
sos ex-presidentes que já fo-
ram mencionados como Décio 
Pompêo, Luis Roberto Mesqui-
ta, Anunciato Thomeu, Wilson 
Lourenço, Jorge Taiar, eu acre-
dito que essas pessoas já de-
ram sua parte à AGENDE e eu 
não posso me omitir em um es-
paço que é nosso, não vamos 
nos omitir nesse espaço, assim 
como outras entidades não se 
omitiram. Então, em minha ges-
tão irei valorizar a AGENDE.
AGENDE: Qual a sua posição 
em relação à economia nacio-
nal e aos escândalos de corrup-
ção que têm afetado o governo 
e empresários.
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Maio de 2016

Paneque: Eu sou um legalista 
e acredito que a lei é para to-
dos. A legalidade irá desfazer o 
caos que está instalado. O que 
se preserva tem que ser as ins-
tituições e o País, o País está 
acima de tudo isso. Aqui não fa-
zemos juízo de valor e uma as-
sociação como a nossa não tem 
direita ou esquerda. Nós chega-
mos numa tensão social para o 
que é certo e o que é errado, 
nós estamos do lado do que é 
certo. Repito, o que nos conver-
ge é o respeito ao dinheiro pú-

blico, a meritocracia, melhorar 
a vida das pessoas, melhorar o 
ambiente econômico da nossa 
Cidade, do nosso Estado e do 
nosso País e o que nos diverge 
é a pequenez, é a falta de res-
peito com o dinheiro público, a 
falta de competência, a falta de 
gestão e a ilegalidade, com isso 
a gente não pode compactuar.
A mudança virá pelas institui-
ções e pela legalidade e a ACE 
Guarulhos nunca se omitirá de 
fazer a sua parte.

William Paneque, Maurici Dias Gomes, Superintendente da ACE, e Dr. Devanildo Damião, 
Coordenador Especial Técnico Científi co, durante a entrevista nas dependências da AGENDE.



O  m e l h o r  d a  c u l i n á r i a  j a p o n e s a

e m  G u a r u l h o s .

Rua Brás Cubas, 135
Guarulhos - SP

Faça sua reserva!
(11) 2440-7755

Vale

de desconto
20%

5ª a 6ª:   R$ 59,90 - jantar 
Sábado: R$ 59,90 - jantar

2ª a 6ª: R$ 39,90 - almoço 
2ª a 4ª: R$ 49,90 - jantar 



A COOPERAÇÃO
FAZ VOCÊ CHEGAR LÁ

CESAR CIELO
COOPERADO UNICRED
DESDE 2006.

1-
 N

os
 te

rm
os

 d
o 

in
ci

so
 II

 e
 d

o 
§ 

5º
, d

o 
ar

t. 
8º

, d
o 

D
ec

re
to

 n
º 

6.
30

6/
20

07
. |

 O
U

V
ID

O
R

IA
 U

N
IC

R
E

D
 -

 0
80

0 
94

0 
06

02
 (

da
s 

09
h 

às
 1

8h
, d

ia
s 

út
ei

s)
.

1-
 N

os
 te

rm
os

 d
o 

in
ci

so
 II

 e
 d

o 
§ 

5º
, d

o 
ar

t. 
8º

, d
o 

D
ec

re
to

 n
º 

6.
30

6/
20

07
. |

 O
U

V
ID

O
R

IA
 U

N
IC

R
E

D
 -

 0
80

0 
94

0 
06

02
 (

da
s 

09
h 

às
 1

8h
, d

ia
s 

út
ei

s)
.

Para vencer nas piscinas, Cesar Cielo tem ao seu lado uma equipe que dá todo apoio para as grandes conquistas. E fora delas, ele conta 
com uma das maiores instituições financeiras cooperativas do Brasil. Na Unicred, você é mais que um cliente:
é dono de uma cooperativa que, muito mais do que resultado, visa ao crescimento profissional e pessoal de seus cooperados.

Faça como Cesar Cielo. Seja Cooperado Unicred.

POR QUE VALE A PENA COOPERAR?

CONFIRA AS VANTAGENS DE SER UM COOPERADO UNICRED:

• Relacionamento personalizado: 
Assessoria financeira individualizada com soluções pensadas 
para cada necessidade.

• Dono do negócio:
Aqui você decide os rumos da Instituição por meio do seu voto.

• Economia:
Taxas diferenciadas e IOF reduzido1 nas operações de crédito. Quanto 
mais você utiliza nossos serviços, maior sua participação nos 
resultados.

• Ganho social:
Os resultados da cooperativa são reinvestidos na própria região, 
gerando desenvolvimento local e sustentabilidade.

PARA SABER MAIS, ACESSE:
U N I C R E D . CO M . B R



Realização:

ASSOCIADOS

ACE Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos

APEG Associação do Polo Empresarial de Guarulhos

ASEC Associação dos Empresários de Cumbica

ASSEAG Associação dos Engenheiros,

Arquitetos e Agrônomos do Município de Guarulhos

CIESP Centro das Indústrias do Estado de São Paulo

CONSTRUCAL - Materiais para Construção

DRY PORT São Paulo S/A

ENIAC EDVAC Serviços Educacionais

FACULDADE PROGRESSO Pro-Fac Ensino Superior LTDA

Fesma - Tecnologia em Polímeros Ltda – EPP

FIG - UNIMESP Centro Universitário Metropolitano de São Paulo

FORSETI Tecnologia e Comunicação Ltda

G10 Comunicação

Glasser - Tecnologia em Alvenaria e Pavimentação

GUARUCOOP Cooperativa Mista de Trabalho

dos Motoristas Autônomos de Táxi de Guarulhos

GUARUPAS Associação das Empresas

de Transportes Urbanos e Passageiros de Guarulhos e Região

Indústria Mecânica BRASPAR Ltda

OAB Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de GUARULHOS

Prefeitura Municipal de Guarulhos

PROGUARU Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A

SEBRAE/SP Serviço de Apoio às Micro e

Pequenas Empresas do Estado de São Paulo

SESCON Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis,

de Assessoramento, Perícias, Informação

e Pesquisa do Estado de São Paulo

SETCESP Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo 
e Região

SINCOMERCIO Sindicato do Comércio Varejista de Guarulhos

SINDIQUIMICOS Sindicato dos Trabalhadores

nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas, Abrasivos,

Material Plástico, Tintas e Vernizes de Guarulhos e Região

STIMMMEG Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região

TOTAL Recursos Humanos

UNG Associação Paulista de Educação e Cultura

UNIFOX Educação Ltda - EPP


